
 
MILAN HRADSKÝ – SUNK
výroba a prodej chovatelských potřeb 
pro drůbež, králíky, holuby

Objednání na adrese: Hradský - SUNK s.r.o., ul. Komenského 239, 687 71 Bojkovice,  
mobil: 603 871 457, 603 872 642, 733 717 883, 776 123 339  •  e-mail: hradsky-sunk@seznam.cz

www.hradsky-sunk.cz  •  Na Slovensko zasíláme objednávky dobírkou z pošty Drietoma, vzdálené 23 km.

SUPRA-MIX

JODAMIN ELIXÍR – ENERGIE-VITALITA-FORMA

Salmocolin-Adeno

Vitamid-Multi 
12 vitaminů + Metionin

AMINOWITAM
10 vitaminů a 18 aminokyselin

Kreatmax-Plus
pro poštovní a sportovní holuby  
v době zátěže organizmu.

COLICAO triccox
proti průjmu, trichomoniádě a hexamitoze

Supra-Mix je unikátní kombinace minerálů, sladových vita-
minů a aminokysalim s drobnými semínky k použití pro Vaše 
holuby k zdraví a dobré formě po celý rok.
Složení tohoto produktu má nezvykle dobrý vliv na fyziologickou 
a látkovou přeměnu organizmu holubů v oblasti makro a mi- 
kro částic.Toto složení aminokyselin je potřebné v každé etapě 
chovu, převážně v době líhnutí, odchovu holoubat, závodů, pe-
líchání a rovněž v době klidu. Výborná chuť výrobku dokazuje, 
že je neobvykle vyhledávaný holuby na holubníku. Jako základ-
ní doplňkový produkt podáváme vždy denně čerstvý po celý rok.

Kompletní směs multi-minerálních  
přípravků k bezprostřednímu podávání.

10 kg Kč390

  5 kg Kč240

SLOŽENÍ: cihlářská hlína, pálená, červený kámen, mořské mušle, korál, směs drobných 
semen: řepka, kardi, konopí, proso, slunečnice, oves, pivní kvasnice, vitaminy A, D3, E, C,  
egzogenní aminokyseliny (lizin, metionin), dřevěné uhlí, anýz. Výrobek firmy Patron

TRICHOCOXAN  
Proti trichomoniádě, kokcidioze, hexamitoze, 
salmonele a E-coli, u holubů i drůbeže.

Používá se jako profylaktikum, tzn. v předstihu před možnou 
nemocí, ale taky léčebně.
Dávkování: preventivně: 5-10 ml / 1 l vody 2–3 dny v týdnu 
léčebně: 10 ml / 1 l vody v průběhu 5–6 dnů
      Složení: Rostlinné stabilizované extrakty, éterické 

oleje, fytoncidy, přírodní živice, biogenní a imunosti- 
mulační složky, flavonoidy, kvasinky, vitamíny A, K.

Složení: monohydrat kreatinu, jablečný aktivátor kreatinu, monosacha-
ryd, disacharid, betain – stabilizátor, tauryn, magnezium (katalyzátor), vi-
tamín C. Kreatin je organická sloučenina, která hraje obrovskou roli v 
tvorbě buněčné energie ve svalech. Zvyšuje velmi významě sílu svalo-

vých vláken. Doplňování kreatinu zlepšuje výkon letu, zvy-
šuje svalovou vytrvalost a zrychluje regeneraci.

NÁŠLAPNÁ KRMÍTKA  
PRO SLEPICE – úspora až 50 % pšenice

Vaše kuřata i slepice se pravděpodobně dělí o krmivo s hejny volně žijících ptáků  
a hlodavci, kteří navíc roznášejí parazity a nemoci. Tímto přicházíte o 40–50 % kvalitního  
krmiva. Další výhodou je, že krmítko nemusíme plnit každý den. Krmítko je nepřístupné 
pro hlodavce a ptactvo, tzn. 100% zhodnocení krmiva.

je tekutý, dobře vyvážený vitaminový doplněk výživy, v období letovém i celo-
ročním. Jedná se o unikátní složení 12 vitamínů + methionin, důležitý pro pro-

Komplex vitamínů, minerálů a esenciálních aminokyselin, napomáhá zvý-
šení ochrany zdraví holubů. Pozitivní vliv má na holubí organismus, vývoj 
mladých holubů, regeneruje vyčerpání holubů po nemoci, LETU, zvyšuje 
výdrž a výkonnost a má blahodárný vliv na kvalitu peří. 

Účinná prevence proti infekcím trávícího systému, poruchy trávení, vstře-
bávání průjmů na pozadí bakteriálních infekcí, salmonelozy, streptokoků  
a syndromu Adeno-Coli. Silný antibakteriální efekt, patogeny nemají šanci.

Bylinný preparát pro holuby rozpustný ve vodě.
Vlastnosti  a využití: • stabilizátor trávicího a zažívacího traktu s invazí Trichomo-

nias, Elmeria, Heksamitoza • neutralizuje bakterie rodu Clostridium, střev-
ní toxiny E-coli, salmonely a plísně • zpomaluje průchod obsahu žaludku

UNK 1 – 40 cm Kč830

UNK 2 – 40 cm Kč1130

UNK 1 – 20 cm Kč580

UNK 2 – 20 cm Kč675

1 l Kč175

1 litr Kč220

100 ml Kč310 

500 ml Kč190 
500 ml Kč190 

posiluje nervový systém, zlepšuje látkovou výměnu  
(metabolismus), funkci jater, tvorbu červených krvinek.
ZLEPŠUJE  KRVETVORBU. Poskytuje vysoký stupeň aktivity proti růstu 
plísní rodu Aspergillus a Candidi , které obývají zažívací trakt a dýchací ces-
ty, tj. plic, průdušnice a vzdušné vaky. Posiluje činnost srdce. Při použití 
Jodaminu s vysokým obsahem JODU a ŽELEZA 1 a 2x týdně získá-

Kč145

ces detoxikace jater a pro přepéřování. Peří obsa-
huje až 8 % metioninu – siřičité aminokyselině.

me vysokou kvalitu zdraví, odolnost před letovou 
sezonou. Dále získáme čisté hrdlo, zářivé oči, bílé 
nosní papily, lesklé peří a růžovou kůži na těle.

Stymulátor, nový elektrolyt
je tekutý přípravek s výrazným účinkem  
pro zvýšení energie, úsilí a podporu rychlé  
regenerace po závodech pro poštovní holuby
Vlastnosti: stymulátor je ideálně zkomponovaný roztok bohatý na aminokvasy, 
elektrolity a vitamíny, který má velmi lehce vstřebatelné uhlovodany k využití při tré-
ninku a závodech poštovních holubů. Formou 18 aktivních prvků s vysokým obsa-
hem vitamínu B 12 a Taurynu, vitamínů a provitamínů má preparát vliv na motiva-
ci a energii holubů připravených v plné míře odolávat únavě. Při silné dehydrataci 

organizmu garantuje optimálně vyrovnávání se s po-
citem žízně a nedostatkem vody za letu. Tím zvětšuje 
šanci i naději k rychlému návratu. 

1 litr Kč270

  210 g Kč215

Závěsná automatická 
napáječka pro králíky
s niplem k zavěšení.

1 l bílá Kč75

1 l  žlutá Kč79

0,5 l bílá
Kč70

1 ks Kč22

K uchycení  
napáječky  
je možno  
dokoupit drátěný držák 
hranatých napáječek.
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